
SK VITALITY, z.s. 
  

OPATŘENÍ COVID

Aktuální opatření COVID pro turnaj MČR U13 konaného v našem areálu VITALITY Slezsko ve 
Vendryni.

    Vycházíme z výkladu prohlášení účastníka turnaje v badmintonu organizovaného ČBAS (viz. příloha)  a 
výkladu opatření na stránkách ČUS, odkaz níže.

https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html
    
Prokázání O.N.T budeme striktně kontrolovat. Prosím při vstupu si připravte k předložení.

    tj. prokázat se při vstupu do haly a tribuny: O.N.T.
                        a) proděláním nemoci
                        b) negativním testem - negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 a antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 pouze 
pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní (I/14 písm. d)          mimořádného opatření) - platí 
pro sportovce, rozhodčí a členy realizačního týmu
                        c) potvrzením o očkování                          
                                       - kontrola QR kódu pomocí čtečky při vstupu do prostor haly a tribuny
                                       - vytištěný formulář o očkování

2. Kontrola O.N.T. bude probíhat po oba hrací dny. Vztahuje se na všechny hráče starší 12ti let, doprovody 
a trenéry. V případě neplatnosti či nepravosti nemožnost vstupu na turnaj. 

3. Děti MLADŠÍ 12 ti let nemusí mít dle Ministerstva zdravotnictví test. Z důvodu možného rozšíření 
infekční nemoci po celé republice, ZDVOŘILE ŽÁDÁME VŠECHNY děti mladší 12 let, aby se nechali 
před turnajem otestovat ideálně PCR testem či ANTIGENNÍM testem které stále hradí Ministerstvo 
zdravotnictví, respektive pojištovny.

4. Antigenního testování v hale - do doby prokázání bezinfekčnosti musí hráč zůstat v respirátoru. Do haly 
či tribuny může až po negativním výsledku testu. Možnost vlastních antigenních testů udělaných na místě 
popř. nabízíme možnost udělat si samotest našimi antigennímy testy v ceně 40 Kč.

5. O.N.T. samozřejmě po všech účastnících budou požadovat i při vstupu do restaurace. Děti mladší 12 let 
O.N.T předkládat nemusí. 
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